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Ilgi : Ticaret Bakanltgt'nln 0 4.1L2020 tarih \e 29077 |48-141.02.01 .0| sayüh yazl sı

ilgidc kayıtlı yaada, Ticaret Bakanhğü tarafindan Ticarct Müşavi. vc Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya
getirmek üzere "Tıcaret Müşavirlerimizle Elektronik sohbetler" toplanhları düzenlendiği belirtilrnekle ve 9
Kasım 2020 Pazartesi günü l4 30-16,00 saatleli araslnda Katar'da görev yapmakta olan Ticaret Müşaviri ve
Ataşelerimiz ile bu ülkcdc iş yapmakta olan iş insanlanmızın konuşmaçü olarak katülarak tccrübelerıni
paylaşacağ e-sohbel top Ia n tt s ! gerçek leşti rileceği bi ldi ril mekted ir,

söz konusu ctkünllklenn progmm] ve kayit lünki ckte yer almaktadır

Bilgilenni ve ilgili üyelerinize duyırrulmasını ıica edenm

saygllarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel sekreıer yardımcısı

l]K: K.lar sohbeü ']'oplantlsı 2 (l Sayfı)

Bu belge,5070 §ıY|h Elcktronik imza Kanununa görc cüvenli Elcktronik lmza ilc imzılınm§hr,
Evr.klooErulan.ı lçln: http //belgedogruIa tobb o18 tİldo8rula,a5px?V=EENF3D82H
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Sohbet top lantlsl "Microsoft Teams" uygu lamasl üzerınden 9erçekleştirilecektir Toplantlya

yuka.ıdaki linke tıklayarak kayıt olmak su retiyle katılabiIirsiniz (lntemel Explorer larayıclSü

desteklememe k/edlr). Microsoft Teams uygıJlamas l bilgisayarlara yüklenebüleceği gibi Web

üzerinden de kahllm mümkündür sohbet toplantlslnln aklllı mobil cihazlardan takip

edılebilmesiiç in ise t\4icrosoft Teams uygulamaslnln mobil cihazla ra indirilmesi gerekmektedir

Katar Toplanhsl Ktsa Link : httos://bit,lV/3eDioEB
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